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 Vaixelkursernas periodiska fluktuationer.
 Av G. Silverstolpe.

 Teorien for vaxelkursen mellan lander med samma myntfot - eller

 latom oss for korthetens skull saga guldvaxelkursteorien - blev kanske

 nagot f6r tidig betraktad som ett fardigt kapitel i den teoretiska ekono-

 mien. Det hette redan i >Bullion Report>, det beromda aktstycket
 av ar I8Io: >)Your Committee conceive that there is no point of

 trade, considered politically, which is better settled, than the subject of

 Foreign Exchanges>>, och sedan Goschen, Clare, Bastable m. fl. forfat-

 tare publicerat sina mycket lasta framstallningar av guldvaxelkursteorien,

 forefoll det, som om till densamma foga eller intet kunde tillaggas.
 Forfattare som dessa gjorde dock inte rattvisa at guldtransportkostnader-

 nas betydelse f6r guldvaxelkursernas problem. De togo sikte pa guld-
 pariteterna och s6kte i dessa utgangspunkten fbr en f6rklaring av vaxel-

 kursernas r6relser.2 Men sasom exempelvis R. G. Hawtrey i sin i flera

 avseenden markliga bok av ar 1913, Good and Bad Trade, uppvisat,3
 verkar tillvaron av transportkostnader for guldet darhan, att vaxelkursen

 inom omradet mellan guldpunkterna bestimmes pa samma satt som vaxel-

 kursen mellan tva pappersvalutor, och guldpariteten har foljaktligen ingen

 som helst ekonomisk betydelse, annat an i sa matto som den ar med

 och bestammer guldpunkternas lage. Darav f6ljer bl. a., att om tvanne

 landers handelsutbyte maste f6regas av en 6verflyttning av guld fran det

 ena landet till det andra, sa ar vaxelkursens jamviktslage att s6ka i en

 punkt omedelbart innanf6r ena guldpunkten. Ty nar det sista guldstycket

 vandrat 6ver och jimvikt i guldf6rdelningen blivit uppnadd, gar vaxel-

 kursen tillbaka en aning, natt och jamt sa mycket som beh6vs, f6r att

 ' Avsnitt II, elfte stycket.
 2 Se t. ex. BASTABLE, Theory of International Trade, Ch. V, eller CLARE, The A B C

 of Foreign Exchanges, IV, dar dock ett visst tvivel pa guldpariteternas betydelse for det
 teoretiska resonemanget uttryckes.

 3 S. Io8-9.

 TI-
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 G. SILVERSTOLPE

 guldoverflyttningen icke skall kunna aterupptagas. Vaxelkursens fortsatta

 vandring i riktning mot guldpariteten maste tendera att framkalla en

 st6rning av jamvikten genom okning av det ena landets och minskning
 av det andra landets export.

 Detta stammer onekligen illa med den tidigare uppfattningen, som

 gjorde gillande, att guldpariteten var det naturliga jamviktsliget, kring
 vilket kursen r6rde sig blott f6r att i tidens langd dit atervanda. Men

 antingen maste man f6rutsatta, att guldets transportkostnader aro lika med

 noll, och da kan vaxelkursen icke ligga annorstades an i guldparitetens
 matematiska punkt; eller ocksa har man att rakna med tillvaron av trans-

 portkostnader f6r guldet, och da befinnes det, att jamviktskursen, den
 ekonomiska pariteten, kan ligga var som heist mellan guldpunkterna.

 Kanske dock icke var som heist, skulle jag f6r min del vilja till-

 lagga! Tar man hansyn till vaxelkursens tendens att r6ra sig i svang-
 ningar 'a 6mse sidor om jamviktslaget, sa finner man det omrade, inom

 vilket jamviktskursen kan flytta sig, f6rtrangt till en del av marginalen

 mellan guldpunkterna. Ty sag, att jamviktskursen efter avslutad guld-

 utstr6mning f6r ett ogonblick stannat omedelbart innanf6r den ena guld-

 punkten! En kortvarig, av nagon tillfallighet framkallad kurssvangning
 i riktning mot den andra guldpunkten gar latteligen tillbaka utan att in-

 verka pa jamviktskursen. Men annorlunda, om det kortvariga utslaget
 gar i motsatt riktning. Det kommer da till utstromning av guld, och
 foljden darav blir, att vaxelkursen i fortsattningen intager ett nytt jam-

 viktslage, denna gang ett stycke innanf6r guldpunkten. G6r nu vaxel-

 kursen utslag aven kring det nya jamviktslaget, sa flyttas anyo guld over
 till det andra landet, och f6rst nar det gatt darhan, att vaxelkursens hela

 utslag i riktning mot guldpunkten rymmes innanf6r guldpunkten, intrader

 den verkliga jamvikten i guldfbrdelningen. Pa samma satt finner man,

 att det pa insidan av den andra guldpunkten finnes ett omrade, dar jam-

 viktskursen inte kan stanna, darfor att kursens tillfilliga utslag till guld-

 punkten astadkommer guldimport, en guldimport, som driver jamviktskursen

 in mot mitten. Forholle det sig nu sa, att vaxelkursens variationsomrade

 nara nog tackte hela avstandet mellan guldpunkterna, sa skulle vaxelkursens

 jamviktslage vara att s6ka i guldpariteten eller i den mest omedelbara nar-

 het darav, och den gamla guldvaxelkursteorien skulle atminstone de facto

 ha ratt. Men vid ett narmare studium av vaxelkursnoteringar fran guld-

 126
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 myntfotens tid finner man, att guldvaxelkursernas fluktuationer i allman-

 het avspelades pa ett omrade lika med halften av marginalen mellan
 guldpunkterna, och darav foljer, att jamviktskursen kunde disponera over

 ett omrade, som begrinsades av mittpunkterna pa vagen fran guldpariteten

 till vardera guldpunkten.

 Far nu detta anses riktigt, sa galler det har att ga vidare och be-

 rora vaxelkursens olika s. k. korrektiv; ty denna lilla uppsats syftar till

 att stalla vissa fragor r6rande vaxelkurskorrektivens sitt att verka under
 debatt.

 Vi tanka oss tva lander med guldmyntfot; vi tanka oss, att guldets

 transport mellan de tva landerna kraver kostnader; vi tanka oss slutligen

 i enlighet med den klassiska teorien for den internationella handeln, att

 produktionsfaktorerna icke kunna flyttas fran det ena landet till det andra

 -givetvis ar det kapitalets or6rlighet, som det har framst kommer an

 pa. Vaxelkursens enda korrektiv ar i sa fall, nota bene innanf6r guld-
 punkterna, den f6randring i de bagge landernas import och export, som

 kan astadkommas av kursrorelser pa omse sidor om jamviktskursen. Vid

 elastisk efterfragan a 6mse hall oppnar varje liten kursf6rskjutning en ny

 liten lucka f6r export fran det ena landet, men stanger samtidig en lucka

 for det andra landets export. Den darav framkallade andringen i till-
 gang och efterfragan pa handelsvaxlar maste tendera att satta en grans

 for kursforskjutningen, ja, att aterf6ra kursen till jamviktslaget. Men sa

 lange kursen ligger i nyss antydda lage eller i ett lage anda langre pa
 sidan om jamviktslaget, star den ny6ppnade luckan i det ena landets ex-

 port fortfarande 6ppen. Man kan kalla den vaxelkurs pa sidan om jam-
 viktskursen, som astadkommer f6randringen, f6r en >varupunkt>; val ar

 det inte sagt, att den nya lilla exportkvantiteten kommer under en ny

 rubrik i varuf6rteckningen, en rubrik, som forut inte figurerat pa export-

 sidan, men ett nytt varuslag och en vidgad export av en redan forut
 exporterad vara kommer har pa ett ut.

 Under sadana f6rutsattningar ar varje punkt pa vagen fran jam-
 viktskursen till endera guldpunkten att beteckna som en varupunkt. Vi fa en

 hel rad av varupunkter med guldpunkten som avslutning; markas b6r dock,

 att det icke rader full analogi mellan varupunkterna och guldpunkten, ty

 en kursr6relse anda ut till guldpunkten har en dubbel korrigerande verkan,

 i det att guldutstromningen dels 6kar tillgangen pa utlandska betalnings-

 3

 I 27

This content downloaded from 128.197.26.12 on Mon, 27 Jun 2016 09:08:09 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 G. SILVERSTOLPE

 medel, dels andrar de tva landernas prisnivaer, med patf6ljd, att vaxel-

 kursens jamviktslage andras, medan varuutstr6mningen - och hindret
 for varuinstr6mning - vid uppnaendet av en varupunkt endast paverkar

 tillgangen pa utlandska betalningsmedel utan att kunna ut6va nagot mark-

 bart inflytande pa guldets virde.

 Huruvida sagda korrektiv i praktiken skulle kunna racka till att
 halla kursrorelserna innanf6r guldpunkternas granser, ar en fraga, som

 nappeligen beh6ver upptagas till pr6vning. I verkligheten har man ju
 alltid att rakna med m6jligheten av betalningsanstand fran endera sidan,

 d. v. s. tillfallig kapitaloverflyttning, och varupunkternas korrektiv verkar

 alltsa i samarbete med ett annat slag av korrektiv. Till detta andra
 korrektiv skola vi nu vanda var uppmarksamhet.

 Andras f6rutsattningarna darhan, att kapital kan overflyttas fran det

 ena landet till det andra, sa intrader en ny situation. Sasom den havd-
 vunna vaxelkursteorien framhaller, kan en lindrig vaxelkursstegring vara

 tillracklig vto tap an almost unexhaustible source of supply - that
 of banker's drafts>>; orden aterfinnas i Clares ovan citerade arbete (VI).

 En deviation fran jamviktskursen, en stegring av kursen pa utlandet, som

 kan vantas ga tillbaka langre fram, ar agnad att framlocka en spekulation

 i vaxelkursens vantade tillbakagang. Lyckas spekulationen, erhaller den

 initiativtagande inlandska banken en profit, som ticker dess risk avensom

 den kommissionsavgift, som utgar till den korresponderande banken i
 det andra landet; sa framstaller Clare saken, och ehuru manga olika for-

 mer f6r en dylik spekulation i vaxelkursen aro tankbara, ma vi har noja

 oss med det av honom givna schemat.' Konkurrensen haller profitmar-

 ginalen sa trang som mojligt, och pa sa vis uppkomma pa omse sidor
 om jamviktskursen tva mer eller mindre klart bestamda ytterpunkter

 >kreditpunkter>, skulle man kunna kalla dem.

 Tydligt ar, att detta korrektiv for vaxelkursen mer an eljest maste

 bli aktuellt, nar det galler vaxelkursr6relser, framkallade av periodiska

 forandringar i utrikeshandeln. En stor del av produktionen ar bunden
 till arstiderna, och darf6r undergar handelsbalansen i manga lander f6r-

 andringar, som aterkomma pa samma vis ar efter ar. Ett typiskt exem-
 pel erbjuder den svenska handelsbalansen, som under sommaren blir av-

 Prolongation av vanliga handelsvaxlar genom omsiittning iir den icke minst viktiga
 av de manga formerna for spekulation i viixelkursens framtida r6relser.

 4
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 gjort positiv, i det att skeppningen av travaror, tramassa och jarn kon-

 centreras till manaderna kring arets mitt.

 Stiliserande ett exempel av denna art kunna vi tanka oss tva lan-
 der, vilka i sin inbordes handel 6msevis, med sex manaders mellanrum,

 kunna uppvisa ett mindre export6verskott; under mellantiderna gar han-

 delsutbytet, enligt vad vi antaga, jamnt ut. Nar A har exportoverskott,

 gar B:s vaxelkurs pa A i hojden. Snart kommer emellertid utbudet av
 finansvaxlar pa A i gang, och halften av export6verskottet tackes med

 hjalp av dylika vaxlar; for den andra halften finnes motfordran pa grundval

 av en foregaende, liknande kreditoperation i motsatt riktning. Pa detta

 satt - under halv kvittning och halv prolongering av export6verskottet
 - kan det fortga hur lange som heist. Vaxelkursen kommer att 6msom

 uppna den ena, 6msom den andra kreditpunkten. Val komma harvid
 ocksa en del varupunkter med i leken, men verkan darav kan nappeligen

 st6ra resonemanget. Ej heller torde det vara n6dvandigt att taga hansyn

 till den omstandigheten, att varje liten f6randring i ett lands realkapital

 maste tankas utlosa en f6randring i den naturliga rantefoten.

 Under forutsattning, att de periodiska forandringarna i de bagge
 landernas handel kunna vantas aterkomma med den fullkomliga regelbun-

 denhet, varmed i ovanstaende exempel raknats, bora kreditpunkterna
 rimligtvis ligga ganska tatt intill jamviktskursen; ty spekulationen i kurs-

 rorelserna ar har knappast en spekulation, det ar fragan om en affar

 utan nagon egentlig risk, och konkurrensen maste foljaktligen pressa ned

 profiten sa langt, att den natt och jamnt racker till ersattning for det
 kontorsarbete, som transaktioner av denna art erfordra.

 I verkligheten ar dock en viss risk f6rbunden med de valutatrans-

 aktioner, som bygga pa de periodiska forandringarna i utrikeshandeln.
 Att den >symmetriskav anordning av landernas exportoverskott, som forut-

 sattes i det nyss atergivna exemplet, i verkligheten nastan alltid ersattes

 av ett jamviktssystem med balans mellan en plotslig ansvallning i expor-

 ten fran det ena landet och ett over resten av aret f6rdelat exportover-

 skott fran det andra landet, ar en sak, som inte i och f6r sig inkraktar
 pa det ovan forda resonemanget. Men en annan sak ar, att de perio-
 diska f6randringarna i utrikeshandeln, hur pass starkt f6rankrade i det
 ekonomiska livet de i det stora hela an ma vara, icke kunna vantas vanda
 tillbaka med regelbundenheten hos kosmiska f6reteelser - detta ehuru

 9 - 2426. Nat.-ekon. studier. - 5
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 G. SILVERSTOLPE

 de ytterst ga tillbaka till kosmiska foreteelser. En konjunkturf6rsamring
 kan astadkomma oforutsedda f6randringar i utrikeshandeln. Och det kan

 handa, att de periodiska forandringarna for en gangs skull icke f6rma

 g6ra sig gallande mot andra, mera tillfalliga faktorer, som paverka vaxel-

 kursen. Den engelsk-amerikanska vaxelkursen brukar visa en mycket ut-

 praglad periodisk r6relse med maximum f6r dollarns varde i september
 eller oktober och maximum f6r pundets varde under nagon av manaderna

 februari, mars och april. F6r ett eller annat ar, exempelvis ar I9I ,
 finner man emellertid denna r6relse utsuddad. Orsakerna till en avvikelse

 som denna beh6va icke i detta sammanhang efterforskas; blotta tillvaron

 av en oregelbundenhet visar, att en viss risk ar f6rbunden med valuta-

 affairer av angivna slag.'

 Vi ha alltsa att rakna med, att de av de periodiska vaxlingarna i
 utrikeshandeln bestamda kreditpunkterna i verkligheten maste lamna en

 viss marginal 6ppen ocksa f6r en mot risken svarande profit. Sa mycket

 kan pa rent teoretisk vag konstateras. Ett fors6k att ur de faktiskt
 noterade vaxelkurserna utlasa, inom vilka granser det har ifragavarande

 korrektivet under guldmyntfotens tid ut6vade sina verkningar, maste
 anses utsiktslost, eftersom ett annat och maktigare korrektiv, hittills

 inte ber6rt, sa gott som alltid blandade sig i spelet; jag syftar pa rante-

 forandringarnas, rantedifferensernas korrektiv. Kant ar, att det engelska

 diskontot f6rr - fre varldskriget - var mycket r6rligare an diskontot
 i andra lander, avensom att arets sista kvartal regelbundet f6rde med sig

 en sarskilt stark stegring darav.2 Att sarskilja verkan harav pa vaxel-
 kurserna fran verkan av spekulationen i de periodiska kursr6relserna ar

 givetvis omojligt. Icke desto mindre kan det vara av ett visst intresse
 att se de faktiska, periodiska kursr6relserna atergivna i siffror, varfor

 den amerikansk-engelska vaxelkursens >>varmaximum>> och >>hstminimum)

 nedan atergivas f6r aren 1904-1913; Economist's veckonoteringar utg6ra
 kallan.

 I For utjamningen av vaxlingarna i handeln mellan England och Forenta Staterna
 giller givetvis ett annat schema an det ovan atergivna. Det ar icke Forenta Staterna utan
 England sjilvt, som finansierar Englands hostimport; sa var det atminstone f6re viirldskriget.
 Vid h6stens borjan har England samlat ett firrad av dollarfordringar, varmed importover-
 skottet kan betalas. Men de i f6rvag f6retagna taickningsk6pen) kunna givetvis lika vil
 som de i kursstegringens ogonblick foretagna finansvixeloperationerna innebara en spekulation
 i de periodiska kursr6relserna.

 2 Jfr I. PALGRAVE, Bank Rate and the Money Market, London 1903, s. 97 m. fl. stillen.

 - 6
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 New York cable transfers.

 Dollars f6r I pund sterling.
 Maximum Minimum

 1904 4,8763 (mars) 4,86 (okt.)
 I905 4,8833 (febr.) 4,8538 (sept.)
 I906 4,88 (febr.) 4,8388 (sept.)
 19o7 4,8638 (april) 4,86 (sept.)
 908 4,875 (febr.) 4,86 (sept.)
 I909 4,8850 (mars) 4,8588 (okt.)
 I9I0 4,8838 (april) 4,855 (aug.)
 1911 4,8688 (april) 4,865 (okt.)
 I912 4,88 (febr.) 4,8575 (okt.)
 1913 4,8875 (mars) 4,8588 (sept.)

 Till siffrorna bbr den anmarkningen fogas, att guldpariteten utgjorde

 4,8665 dollars for I p. st., och att guldpunkterna under den tid, som det

 har ar fraga om, kunde anses ligga nagonstades i narheten av 4,89 och

 4,84.' Sasom man finner, vinde vaxelkursen i det bvervagande flertalet
 fall, innan den nadde vederborande guldpunkt.

 Lamna vi nu guldvaxelkurserna for att sysselsatta oss med de full-

 standigt fria valutorna, kunna vi fastsla, att varupunkternas korrektiv
 staller sig pa precis samma vis f6r de helt fria vaxelkursernas som f6r

 guldvaxelkursernas vidkommande, fransett att varupunkterna vid fria va-

 lutor i stallet for att begransas av guldpunkterna fortsitta ut i det oand-

 liga.2 Om jamviktskursen andras - och vid fria valutor kan den ju
 andras hur langt som heist -, sa folja varupunkterna med for att gruppera

 sig kring den nya jamviktskursen pa samma satt som omkring den gamla.

 Men med kreditpunkternas korrektiv f6rhaller det sig pa ett annat

 vis. Medan varupunkternas korrektiv haller sig till nutiden, sa stracker

 prolongeringen av det ena landets overskjutande fordringar sina verk-
 ningar in i en mer eller mindre avlagsen framtid. F6rhallandet mellan

 den nutida och den framtida vaxelkursen ar avgorande f6r utgangen av
 den valutaspekulation, varav kreditpunkternas lage bestammes. Naval,
 sa lange som jamviktskursen mellan de tva fria valutorna kan vantas f6r-

 bli oforandrad, sa lange bora ju kreditpunkterna ligga pa ungefar samma

 1 Jfr A. WHITAKER, Foreign Exchange, New York I920, Ch. XX.
 2 Den omstandigheten, att guldet vid gemensam guldmyntfot utgor den f6r de tva

 landerna gemensamma penningen men vid fria valutor iir en handelsvara bland andra, stir i
 nagon man jamforelsen, men det ar icke n6dvandigt att har narmare inga pa den sidan av
 saken. Som handelsvara far guldet sin varupunkt eller riktigare sina varupunkter.

 7
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 satt som vid guldmyntfot; kan man lita pa jamviktskursen, sa kan man
 ocksa med framgang spekulera i de regelbundna kursr6relserna pa omse

 sidor om jamviktskursen. Och det ar icke utan att en empirisk be-
 kraftelse pa denna sats kan uppdrivas. De sydamerikanska pappers-
 valutorna fran tiden f6re varldskriget erbjuda atskilligt material av in-
 tresse f6r studiet av de fria valutornas vaxelkurser; som en speciellt

 gynnsam ornstandighet kan det anses, att vid bedomandet av datidens
 sydamerikanska vixelkurser pa ett guldland som England guldvalutan
 kan betraktas som agande ett of6randerligt varde. Och om en av de
 sydamerikanska vaxelkurserna pa England, den brasilianska, galler det,
 att den ar alldeles speciellt tillrattalagd for studiet av de periodiska kurs-

 fluktuationerna. Brasiliens naringsliv ar helt uppbyggt kring kaffeexpor-

 ten, som normalt ger upphov till ett h6gst betydande exportoverskott
 under vissa av arets manader. Om de utomordentligt starka utslag i

 vaxelkursen, som det arliga exportoverskottet under pappersmyntperioden

 I890-I906 tidvis framkallade, skall i fortsattningen talas; vad som har

 skall pavisas, ar franvaron av starkare utslag i den engelsk-brasilianska
 vaxelkursen under en tid av tre ar, da jamviktskursen praktiskt taget
 forblev oforandrad. Den i engelska pence per I milreis uttryckta kursen,
 som aren I888-I898 under de haftigaste kastningar upp och ned for-

 samrats fran cirka 27 till cirka 7 pence och som aren I899--I9I, lika-
 ledes under haftiga kastningar, f6rbattrats till cirka 12 pence, visade
 aren I902-1904 en praktiskt taget fullkomlig stabilisering kring ett

 medellige av cirka 12 pence. Efter Economist atergivna kursnoteringar
 a 3-manaders vaxlar a London f6r tredje veckan i var manad te sig f6r

 sagda ar pa foljande vis:

 Pence pr brasiliansk milreis.

 jan. febr. mars april maj juni juli aug. sept. okt. nov. dec. arsmed.
 1902 I2,22 II,91 12,o3 12,o9 12,28 11,88 11,97 I2,oo 11,94 I2,oo 12,o3 11,34 11,97
 I903 I1,72 II,78 I2,oo I2,i6 12,56 I2,22 12,13 I2,og 12,o6 12,og 12,03 I2,oo 12,07
 1904 I2,25 12,38 I2,i6 12,22 12,13 I2,oo I2,o6 I2,o6 I2,19 12,50 12,41 13,41 12,31

 Den st6rsta under en viss manad f6rekommande deviationen fran

 arsmedeltalet befinnes uppga till 5%, nota bene om man bortser fran
 decembersiffran for ar I904, en siffra, som betecknade inledningen till

 I905 ars starka kursstegring. I det stora hela var inarginalen for de
 tillfalliga vaxelkursrorelserna betydligt trangre, an vad nyss anforda siffra

 - 8
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 5 % anger. Nu ar det visserligen sant, att kursr6relserna vid guldmynt-

 fot stanna inom en anda mycket trangre marginal. Men icke desto
 mindre kan man gora gallande, att den brasilianska vaxelkursens utslag
 under aren I902-I904, under de ar, da jamviktskursen utmarkte sig for

 en hbgst fortrafflig stabilitet, bra mycket mera liknade vaxelkursernas

 utslag vid guldmyntfot an pappersmyntkursernas starka fluktuationer under

 tider av betydande vaxlingar i jamviktskursen, fluktuationer, som vi nu

 ga att stifta narmare bekantskap med.'

 Aterupptaga vi det teoretiska resonemangets trad, maste vi ge oss

 in pa vissa psykologiska f6rhallanden, som det val kan vara svart att
 komma till ratta med, men som ha sin avgjorda betydelse f6r resone-
 manget. Det galler icke langre blott vad manniskor borde g6ra, om de
 klart genomskadade de ekonomiska f6reteelserna, utan vad de i verklig-

 heten, drivna av mer eller mindre oklara motiv, f6retaga sig. Vi maste

 da konstatera, att den skillnad mellan f6randringar i jamviktskursen och

 tillfalliga kursr6relser, som ett vetenskapligt betraktelsesatt tvingar oss att

 rakna med, nappeligen existerar f6r affairsmannen, nar han i dagliga livet

 befattar sig med vaxelkursernas r6relser i nutid och framtid. I verklig-

 heten raknas den ena f6randringen lika god som den andra; sa t. ex. an-

 ser en svensk innehavare av en dollarfordran, att han g6r f6rlust, om
 den svenska noteringen a dollars faller, aven om kursfallet i realiteten

 endast ar ett uttryck f6r att den svenska kronans kopkraft gent emot
 varor 6kats, medan den amerikanska dollarns kbpkraft mot varor f6r-
 blivit of6randrad.

 Darav synes nu folja, att man i landet A ogarna later fordringar a

 landet B, utstallda i B:s valuta, prolongeras, avensom att finansvaxlar a
 A i A:s valuta med svarighet kunna arrangeras, om det kan vantas, att

 A:s vaxelkurs a B - enligt svenskt uttryckssatt - i fortsattningen kom-
 mer att falla; och har kursen en langre tid hallit pa att falla, sa vaxer

 sig garna tron pa ett fortsatt fall fast. Rimligtvis bor da ett periodiskt

 6verskott i A:s export astadkomma en mycket kraftig nedpressning av

 vaxelkursen a B, ty f6rst nar vaxelkursen a B blivit sa starkt nedpressad,

 Det bbr mahainda tilliiggas, att Brasiliens export under aren 1902-1904 pa intet
 vis stod tillbaka for exporten under foregaende och efterfoljande ar. Tilliiggas b6r ocksa,
 att schemat for utjamningen av Brasiliens export6verskott delvis ir ett annat an det, varmed
 ovan riknats och i fortsittningen riiknas; den grundliiggande principen ar emellertid den-
 samma, varf6r en granskning av det tekniska firfarandet har icke erfordras.

 I33
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 att man kan rakna pa att den naturliga reaktionen i vaxelkursen efter

 exportoverskottets ersattande med importoverskott icke uppslukas av
 vaxelkursens allmant fallande tendens, forst da kommer A:s kreditgivning

 till B i gang, med resultat att luckan i betalningsbalansen fylles och en

 grans sattes f6r nedgangen i vaxelkursen a B. Till utjamningen bidrager

 naturligtvis ocksa, att en ansenlig rad varupunkter mobiliseras.

 Men omvant bor utsikten till en fortgaende f6rflyttning av jamvikts-

 kursen i motsatt led, till fortgaende stegring av vaxelkursen a B, verka

 i riktning att utjamna den sinkning av vaxelkursen a B, som A:s export-
 6verskott tenderar att framkalla. Ty om en stegring av vaxelkursen a

 B kan vantas -- och en lingre tids stegring b6r ju framlocka en sadan
 forvantan -, sa ter sig en prolongation av fordringar a B i B:s valuta
 lockande, och likaledes komma finansvaxlar a A i A:s valuta latt till
 stand. Endast en lindrig sankning av den i A noterade vaxelkursen a
 B erfordras da, f6r att den overskjutande skulden skall kunna utjamnas.'

 Harav foljer da, att om vaxelkursen mellan tva lander, C och D,
 vilka vaxelvis ge varandra kredit i samband med upptradandet av perio-

 diska f6rskjutningar i den inbordes handeln, ar efter ar undergar en fort-

 gaende ensidig f6rskjutning, sa att C i tidens langd far betala mer och
 mer fbr D:s valuta, sa kommer D:s export6verskott att starkt h6ja C:s

 vaxelkurs pa D, medan C:s export6verskott endast astadkommer en svag

 sankning av C:s vaxelkurs pa D.
 Ar det nu m6jligt att ur verkligheten fa belagg f6r dessa teoretiska

 spekulationer? Harpa maste svaras, att det ar ganska svart att av fak-
 tiskt givna vaxelkursnoteringar fa besked i saken. Granska vi Brasiliens
 vaxelkurs a England f6r aren I899-1I9I och I905- 906, varunder
 den brasilianska valutan starkt forbattrades i f6rhallande till guldet,

 avensom f6r aren 1890-1897, varunder omvant en stark forsamring

 av den brasilianska valutan agde rum, finna vi, att de mot kaffeexportens

 upptagande svarande utslagen i vaxelkursen pa England under samtliga
 dessa ar, saval under uppgangens som under nedgangens dagar, forblevo

 mycket kraftiga. Foljande sammanstallning atergiver Brasiliens vaxelkurs

 a England under aren I890-I897, I899--90I och I905-I906; siff-
 Utsikterna till fortgaende f6rindringar av vaxelkursen i viss riktning bora ju Hven

 vid franvaro av periodiska f6rskjutningar i utrikeshandeln ova inflytande pa viixelkursen.
 Denna omstindighet synes dock icke utgira nagot hinder f6r utvecklingen av ovan atergivna
 resonemang.

 - 10

 I34  G. SILVERSTOLPE

This content downloaded from 128.197.26.12 on Mon, 27 Jun 2016 09:08:09 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 VAXELKURSERNAS PERIODISKA FLUKTUATIONER

 rorna avse liksom de fdrut 'atergivna tredje veckonoteringen i var manad,
 och kdllan ar liksom fcirut Economist.

 Pence pr brasiliansk milreis.

 jan. febr. mars april maj juni juli aug. sept. okt. nov. dec. arsmed.
 1890 26,25 24,38 22,44 21,25 21,oo 22,38 23,50 22,5o 22,38 22,63 22,25 22,oo 22,75
 8891 8 9,25 19,75 i8,oo 18,13 i6,25 88,31 i 6,o I85,00 15,75 84,50 10,88 11,88 16,,8
 1892 82,50 12,oo 11,75 II,50 11,25 I,o6 10,50 10,27 1,19 15,25 83,25 13,44 82,oo
 8893 83,38 13,38 82,88 82,75 88,50 88,50 10,75 12,13 12,25 I0,63 10,63 10,13 88,83
 8894 10,rg 9,63 9,88 9,25 9,8r 9,3x 9,25 9,44 10,13 12,94 82,o6 I1,oo 10,24
 1895 80,50 9,69 9,56 9,63 9,19 9,38 81,25 80,94 10,50 10,31 9,3' 9,3I 9,96
 8896 g,i9 9,o6 8,8T 9,09 9,97 9,94 9,75 9,ig 8,78 8,66 8,19 8,88 9,13
 1897 8,94 8,56 8,03 7,97 7,66 7,66 7,5o 7,5o 7,38 7,47 7,I3 7,i6 7,75

 8899 7,44 7,4r 6,97 7,00 7,78 8,03 8, 6 8,0o 7,75 7,22 6,94 7,03 7,48
 1900 7,8x 8,03 8,41 8,38 8,78 9,78 82,50 80,38 10,o6 80,28 80,53 9,94 9157
 8908 I 80,0 10,94 11,59 12,34 82,25 18,50 10,8r 10,44 I,31 1 8,63 88,97 82,72 11,46

 1905 14,00 13,91 83,97 i6,34 86,23 i6,31 86,94 17,56 8 7,34 15,81 i6,47 i6,94 15,98
 go06 17,13 17,3T 86,34 14,91 15,91 86,75 17,oo i6,94 i6,i6 85,59 85,50 85,50 86,25

 Granskar man siffrorna, finner man i ett stort antal fall ett mycket

 utpraglat maximum kring arets mitt. Toppkursen ligger ett 'ar linda till
 30% dyver arets medelkurs och i allminhet minst io % dver medelkursen.

 Och det ar nappeligen mdjligt att pavisa en skillnad i kursens zickzack-

 rdrelser under den fortgoende valutaforsamringens och den fortgaende
 valutafdrbdittringens Or. De mot Brasiliens exportdverskott svarande fluktua-

 tionerna i vixelkursen voro minst lika hiftiga under den tid, da den
 brasilianska valutan f6rsimrades, som under den tid, d'a i milreis fick sin

 motsvarighet i ett vaxande antal pence.

 Det rika material av vaxelkursnoteringar fdr fria valutor, som tiden

 efter vdirldskrigets utbrott skankt oss, synes icke heller ge bnskat besked.

 Den svenska sommarexportens verkan pfa de utlandska vaxelkurserna kan

 med latthet avlisas i kursnoteringarna frfan samtliga far efter vdir]dskrigets

 utbrott, loat vara, att ett eller annat 'ar har vissa oregelbundenheter att
 uppvisa; det sista gdller framfdr alit om innevarande ar, men sa ha ocks'a

 exportforhaHolandena i 'ar varit alit annat din normala. Laiter sig d'a en
 tendens till utjamning av den vanliga, sommaren och histen tillhijrande

 vagdalen i voara utldndska vixelkurser pavisa fbr ett fir som i919, dfi

 vaxelkursernas kdirDinjer pfitagligen voro stadda i en ai'ngsamt uppfit-

 gfende rdrelse? Nej, iven fir i919 gjorde sig den sedvanliga sankningen
 - II -
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 av sommarens och h6stens vaxelkurser pamind. Och det vore aventyr-

 ligt att vilja draga nagon slutsats av den omstandigheten, att utslaget
 detta ar icke var fullt sa starkt som vissa andra ar.

 Den engelsk-amerikanska vaxelkursen, som efter >>the unpegging of

 the exchange> varen I919 pa nytt givit mycket karaktaristiska utslag
 for de periodiska vaxlingarna i den amerikanska exporten, kan icke heller

 forse oss med nagot avgorande bevismaterial. Nar allt kommer omkring,

 beh6vs det nog anda mera material, an det som vi redan valsignats med,
 for att ett statistiskt studium av vaxelkursernas periodiska fluktuationer
 skall lamna sakra resultat.

 Det later sig f6r visso tanka, att det icke ar alldeles helt med det

 ovan gjorda antagandet, att en langre tids fortgaende stegring eller sank-

 ning av jamviktskursen, av vaxelkursens >karnlinje>, f6der tron pa fort-

 satt rorelse i den inslagna riktningen. Det ar tankbart, att affarslivets
 man om vaxelkursernas framtida r6relser inte tro nagonting alls. Om

 nu det empiriska studiet av vaxelkursernas r6relser ger vid handen, att

 kreditpunkterna flyttas utomordentligt langt ut, i vilken riktning jamvikts-

 kursen an ror sig, huru skall da f6rklaringen lyda? Den maste kanske
 lyda sa, att under tider av osakra valutaf6rhallanden farhagorna f6r att
 vederb6rande frammande valutas notering i det egna myntet skall sjunka

 6vervaga f6rhoppningarna om att den skall stiga. Val kunna inte alla
 landers utlandska vaxelkursnoteringar sjunka pa en och samma gang-

 det ar ju logiskt orimligt - men det kan f6r visso tankas, att man i alla

 lander hyser den uppfattningen, att spekulation i utlindsk valuta innebar
 ett mer av risker an av vinstutsikter, nota bene, sa lange vaxelkursernas

 karnlinjer fortsatta att r6ra sig upp eller ned. En allman motvilja mot

 engagemang i utlandska valutor kan tankas racka ganska langt som f6r-

 klaring pa kreditpunkternas utflyttning i tider av ovissa valutaf6rhallanden.'
 Ganska sakert ar det, att en stabilisering av de nutida fria valutornas

 jamviktskurser skulle medf6ra en sammantrangning av kreditpunkterna.

 Med jamviktskurserna hjalpligt fastlagda far spekulationen i de periodiska
 vaxelkursrorelserna fastare mark under fotterna. En viss utveckling i

 En framstaende svensk bankman framh6ll nyligen pa tal om diskontots verkan pa
 vaxelkurserna, att )de nuvarande oerh6rda vaxlingarna i kurserna om6jliggjorde spekulationer
 i ett annat lands hogre diskonto; ett par procents h6gre ranta vore icke att firedraga, om
 man samtidigt riskerade att forlora sitt kapital). Lika litet kunna da smiirre kursr6relser
 forsla att animera spekulationen i kursdifferenser.

 -- 12
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 riktning mot battre organisation av den internationella valutahandeln kan

 redan nu skonjas; givetvis ar det England, som harvidlag gar i spetsen,

 samma England, som forr ombestyrde den internationella affarsvarldens

 betalningar, och som maste vara intresserat av att atervinna sin stallning

 som den internationella handelns f6rlaggare och formedlare.

 Till granskningen av kreditpunkternas roll som korrektiv for de
 periodiska r6relserna i de fria valutornas vaxelkurser - en granskning,
 som mast avslutas med fragetecken och icke med punkt - skulle jag
 vilja lagga en erinran om att rantedifferensernas korrektiv under den hittills

 gangna delen av den nuvarande pappersmyntperioden helt blivit forsatt

 ur spel. Bank of England sk6ter icke langre vaxelkurserna genom vrid-

 ningar pa diskontots skruv. Detta forhallande ar onekligen agnat att ur
 bade teoretisk och praktisk synpunkt forlana de andra vaxelkurskorrek-
 tiven okat intresse.

 _ _
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